MARDİN GÖBEKLİTEPE HALFETİ

Tur Kodu : BKL68
Zorluk: MARDİN GÖBEKLİTEPE HALFETİ
3 gece 4 gün
'den başlayan fiyatlar
●
●
●
●
●
●
●
●

UNESCO Dünya Mirası, tarihin sıfır noktası Göbeklitepe
Dünya'nın ilk üniversitesinin kurulduğu, konik kubbeli tarihi evleriyle Harran
Balıklıgöl,Aynzeliha gölü,Halil-ür Rahman Camii
Şanlıurfa Müzesi,Haleplibahçe Mozaik Müzesi
Gümrük Hanı
Rumkale,Savaşan köyü
Zeugma Müzesi,Gaziantep Arkeoloji Müzesi
UNESCO Gastronomi dalı Yaratıcı Şehirler Ağı Gaziantep enfes mutfağı

●

Program
1. Gün - DİYARBAKIR, ZERZEVAN KALESİ, DARA HARABELERİ, DEYR-ÜL
ZAFARAN MANASTIRI, MARDİN ŞEHİR TURU
Diyarbakır Havalimanı’nda saat 09:30’da buluşuyoruz. Kahvaltı için Diyarbakır merkezde yer alan kahvaltıcıları ile
meşhur Hasanpaşa Hanı’na gidiyoruz. İddia ediyoruz buradaki kahvaltının tadı damağınızda kalacak.
Kahvaltının ardından İç Kale bölgesi ve burada yer alan Saint George Kilisesi ve Hz. Süleyman Camisini, Aslanlı
Çeşmeyi görüyoruz. Ardından İslam Aleminin 5. Camii Kebiri durumundaki Diyarbakır Ulu Camii ziyaretimizi
gerçekleştireceğiz.Ardından farklı dinlere kucak açan kendine özgü mimarisi ile meşhur hoşgörü şehri Mardin’e doğru yola
çıkıyoruz. Yol üzerinde yer alan Zerzevan Kalesi’ni ziyaret ediyoruz. Son dönemlerde en çok ses getiren kazılarından biri olan bu
muhteşem kaleyi ve içinde yer alan eserleri görüyoruz. Roma kenti olarak yapılan bu alanda bulunan Mithras Tapınağı ile dünyada
ses getiren bu kentin kalıntılarını görüyor ve sonrasında Mardin'e ulaşıyoruz ve öğle yemeğimizi alıyoruz.Sonrasında gezimize deam
ediyoruz.
İlk durağımız 7 bin yıllık geçmişi ile en önemli antik kentlerden olan Dara Antik Kenti. Dara’da sur, saray, zindan, Babil ve Pers
krallıklarına ait tarihi mezarlara uğrayacağız. Şansımız varsa bölgenin güzel gözlü çocukları ile fotoğraf çekilebileceğiz.
Dara’dan sonra Mardin Ovası’nda yer alan muhteşem mimarisi ile 640 yıl boyunca Süryani Ortodoks patriklerinin ikametgah yeri
olan Deyrulzafaran Manastırı’na ulaşıyoruz. Dünyaca tanınan ve Süryani Kilisesi’nin en önemli merkezlerinden biri olarak bilinen
manastır ismini etrafında yetişen zafaran (safran) bitkisinden almıştır. Manastırın ardından efsunlu şehir Mardin’e geçiyoruz. Mardin
lezzetleri ile donatılmış öğle yemeğimizin ardından şehir merkezindeki gezimize başlıyoruz. Mardin’e bir masal şehri dersek yanlış

söylemiş olmayız. Camiileri, kiliseleri, taş mimarisi, yörenin el ustalarının sihirli ellerinde can bulmuş telkari kolye, yüzük ve benzeri
aksesuarlar, kuyumcular, yöredeki bıttım bitkisinden yapılmış doğal bıttım sabunları(Prens Charles’in Mardin’den bu sabunu sipariş
ettiği söylenir) ile bu şehrin büyüsü gezi boyunca peşinizi bırakmayacak. Mezopotamya Ovası’nın eşsiz görüntüsü de
hafızalarınızdan uzun süre silinmeyecek. El yapımı şaraplar ve Mardin esnafı dost sohbetleri de cabası.
Gezimiz 5.yy’da yapılan Mor Benham (Kırklar) Kilisesi, Mardin Müzesi, Ulucami, Tarihi Mardin Evleri, sokakları birbirine
bağlayan Abbara’lar(tüneller), Mardin mimarisinin görkemli taş işçiliği ile en güzel örneklerinden biri olan Mardin PTT
Evi, Kayseriye Bedesteni, Zinciriye Medresesi ile devam edecek. Programın tamamlanmasının ardından otelimize yerleşiyoruz.
Dinlenmenin ardından Mardin lezzetlerini keşfetmek üzere akşam yemeğimiz için buluşuyoruz.
Konaklama Yeri
- 5 Yıldızlı Otel

2. Gün - KILLIT KÖYÜ, MİDYAT, HASANKEYF
Otelimizde alınan kahvaltı programımıza bir Süryani köyü olan Kıllıt Köyü ile başlıyoruz. Protestan, Ortodoks aynı zamanda Katolik Kilisesi'ne
sahip dünyadaki ender köylerden olan Kıllıt Köyü gezisinin ardından Midyat’a geçiyoruz. Tarihi Midyat sokaklarında, sarı kalker taşından yapılmış,
geniş avlulu evleri seyredip hayranlık duyacağız. Dünyanın en eski Süryani manastırı olan Mor Gabriel, Sıla dizisi çekimi ile ünlenen Devlet Konut
Evi ve Midyat Çarşı (en doğal sumak bu çarşıda bulunabilir) gezimizin ardından kulağımızda yörenin tatlı rüzgarı, zihnimizde ihtişamlı ve masalsı
Mardin rotaları Batman’ın tarihi ilçesi Hasankeyf’e doğru yola çıkıyoruz. Sulara gömülen olan Hasankeyf'te bulunduğu yerden arkeopark

alanına taşınan Zeynel Bey Türbesi, El-Rızk Camii ve Artuklu Hamamı gibi eserleri görüp seyir terasından fotoğraf çektikten sonra
Süryanilerce kutsal sayılan Tur Abdin Bölgesi'nin en önemli köylerinden Anıtlı (Hah) köyünü ziyaret edip burada Meryem Ana
Kilisesi'ni geziyoruz. Kilise ziyaretinin ardından bölgeye veda edeceğiz. Otelimizde biraz dinlendikten sonra akşam yemeği için yeniden
buluşuyoruz.
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3. Gün - GÖBEKLİTEPE, HARRAN ANTİK KENTİ, ŞANLIURFA ŞEHİR TURU,
BALIKLI GÖL
Otelimizde alınan kahvaltı bitiminde Kızıltepe ve Viranşehir üzerinden peygamberler şehri Şanlıurfa’ya gidiyoruz. İlk durağımız
Örencik Köyü yakınlarında tarihin sıfır noktası, dünyanın en eski tapınağı kabul edilen Göbeklitepe. UNESCO Dünya Mirası
Listesi’ne giren Göbeklitepe’nin yaklaşık 12 bin yıllık geçmiş ile ilk yerleşim merkezlerinden olduğu biliniyor. Bu eşsiz açık hava
müze ziyaretinin ardından öğle yemeğine geçiyoruz.
Öğle yemeğinin ardından dünyanın en eski üniversitesinin kurulduğu yer olan Harran bölgesine gidiyoruz. Harran'da ahşap
malzemesi olmayan, kerpiçten yapılan konik kubbeli tarihi Harran evleri, Harran Ulu Camii, Harran Üniversitesi ve Harran Kalesi'ni
gezeceğiz.
Harran’ın ardından kutsal şehir Şanlıurfa gezimize başlıyoruz. Kadim şehir Urfa turumuzda pek çok kutsal mekanı ziyaret
ediyoruz. Büyüleyici bir atmosfer eşliğinde öncelikle Hz. İbrahim Peygamber’in ateşe atıldığında ateşin su, odunların balık olduğu
meşhur Balıklı Göl’ü, Kral Nemrut’un kızı Aynzeliha’nın Hz. İbrahim’in ateşe atıldığını görünce arkasından atladığı Aynzeliha
Gölü’nü ve yanındaki Halil-ür Rahman Camii’yi ziyaret ediyoruz.İsterseniz göl içindeki balıkları besleyebilirsiniz. Ardından
Hz.İbrahim Peygamber’in doğduğu ve büyüdüğü mağara olduğuna inanılan Hz. İbrahim Peygamber Makamı’ni, Hz.İbrahim
Peygamber’in ateşe atıldığı Şanlıurfa Kalesi, Rızvaniye Camii, insanlık tarihine şahitlik edeceğiniz Şanlıurfa Müzesi ve Haleplibahçe
Mozaik Müzesi’ni geziyoruz. Müzedeki Zebra mozaiği görülmeye değer. Yöresel kumaşlar ve el sanatlarını
göreceğiniz Bedesten ve Pazar gezisinden sonra lokal lezzetler ile donatılmış öğle yemeğimize geçiyoruz. Yemeğin ardından Evliya
Çelebi’nin ünlü Seyahatnamesi’nde “Yetmiş Hanı” olarak anılan ve tarihi Kanuni Sultan Süleyman dönemine uzanan “Gümrük
Hanı”nı ziyaret ediyoruz. Dileyen misafirlerimiz yöreye özgü tadı bir miktar sert olan Mırra ve Menengiç kahvesini tadabilir.
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4. Gün - HALFETİ, GAZİANTEP, ZEUGMA MOZAİK MÜZESİ, DÖNÜŞ

Kahvaltının ardından Şanlıurfa’dan ayrılıyor ve Gaziantep’e doğru yola çıkıyoruz. Yolda ilk olarak Halfeti’ye gidiyoruz. Birecik Barajı sularının
altında kalan siyah gülleriyle meşhur Halfeti ilçesinde tekneyle gezintiye çıkıyoruz. Halfeti tekne gezisinde üzerine türküler yakılan Fırat Nehri ile
Merzimen Çayı’nın birleştiği bir tepe üzerinde kurulan Rum Kale, Savaşan Köyü’nü de göreceğiz. İddia ediyoruz, fotoğrafçı gezginlerimiz eşsiz
manzaraları ölümsüzleştirmek için elleri denklanşörde tetikte bekleyecekler. Tekne gezisinin ardından Gaziantep’e doğru yola devam ediyoruz.
Öğle yemeğimizi UNESCO tarafından gastronomi dalında “Yaratıcı Şehirler Ağına” katılan 9 şehirden biri olan Gaziantep’te alıyoruz. Simit kebabı,
küşleme, taraklık, mahalli yemekler, enfes salatalar deneyeceğiniz yemeklerden sadece bir kaçı. Elbette havuç dilimi baklavayı yemek sonrasına
şiddetle öneririz. Yemek sonrası Zeugma Müzesi, Gaziantep Arkeoloji Müzesi ve Gaziantep Kalesi’ni geziyoruz. Zeugma Müzesi’nde yüzlerce
mozaiğin yanısıra şehrin simgesi haline gelmiş “Çingene Kızı” mozaiğini de görme şansına kavuşacaksınız. Müze ziyaretlerinin ardından bakırcılık
sanatını yakından görmeniz amacıyla Bakırcılar Çarşı’sında dolaşacağız. Bakır ustaları ile sohbet edip yakınlarınıza otantik bakır hediyeler
alabilirsiniz. Havaalanına ulaşım saatine göre vaktimizin kalması durumunda ünlü Tahmis Kahvesi’nde kahve molası alabiliriz. Midemizde nefis
lezzetler, aklımızda ve kalbimizde medeniyetler şehirleri saat 17:30 civarında havaalanında olmak üzere yola koyuluyoruz ve bir başka
BUKLATUR gezisinde buluşmak üzere vedalaşıyoruz.
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Önemli Bilgiler
SİGORTA
●

Bukla Tur yasa gereği Acenta iflası ve hizmetlerin yerine getirilmemesine karşı tur ücreti ile sınırlı zorunlu sigorta yaptırır, Ferdi
kaza ve seyahat sigortaları istek üzerine bedeli karşılığında yapılır.

----------------------------------------------------------------

ÇOCUK İNDİRİMİ :
●
●

Her ailede "en fazla bir" 0-6 yaş arası çocuğa "çocuk indirimi" uygulanır.
İndirimli çocuk ebeveyn ile aynı odada kalmak durumundadır. 0-2 yaş arası olup tura ücretsiz olarak kaydolan çocuklara
araçta koltuk (Tur dolu ise) ve otelde yatak verilmez.

●
●

0-2 Yaş Arasında Olup Tura Ücretsiz Olarak Katılan Çocuklar:
Ebeveyn ile aynı yatakta yatar. Ayrı yatağı yoktur. Araçta koltuğu yoktur.

●
●

3-6 Yaş Arasında Olup Tura %10'luk İndirimle Katılan Çocuklar:
Ebeveyn ile aynı odada kalır. Ayrı odası yoktur.

---------------------------------------------------------------TALEPLER :
●

Sahada operasyon sırasında bazı misafirlerimizin ‘ofisten bana böyle söz verildi’, ‘ofiste bana farklı söylendi’ gibi talepleri
olmaktadır. Bazen bu talepler asla ofisten söylenmemiş, söylenemeyecek talepler olabilmektedir. Dolayısı ile bir talebiniz
olduysa ve size bir söz verildiyse bunu yazılı olarak talep ediniz. Yazılı olarak verilmeyen sözler kesinlikle
değerlendirilmeyecektir.

--------------------------------------------------------------TUR KAYIT KOŞULLARI :
●

Rezervasyon sırasında tur bedelinin %50'si depozito alınır. 30 gün kala tüm ödemeler tahsil edilir.

ÖZEL OLARAK HAZIRLANAN TURLAR :
●

Rezervasyon sırasında tur bedelinin %50'si veya tamamı ödenecek şekilde iki fiyat verilir. Tüketici/tüketiciler hangi tür ödeme
yapacaklarına kendileri karar verip firmamıza bildirir. 60 gün kala tüm ödemeler tahsil edilir.

---------------------------------------------------------------İPTAL KOŞULLARI :
Mücbir haller dışında Bukla, ilgili turun yeterli sayıya ulaşamaması dışında turu iptal etmez. Bukla tur tarafından iptali halinde
sadece tur ücreti iade edilir.
● Kişiler tur hakkını 7 gün öncesinden bir başka kişiye devredebilir.
●

YURT İÇİ TUKETİCİ TARAFINDAN :
Turun başlamasına 30 gün kalaya kadar yapılan iptallerde tüm ödeme,
Turun başlamasına 29-15 gün kalaya kadar yapılan iptallerde vergi, sigorta vs. gibi bedeller düşüldükten sonra kalan meblağın
%50'si iade edilir.
● Turun başlamasına 15 günden az sürede yapılan iptallede ise tüketiciye hiçbir iade yapılmaz.
●
●

---------------------------------------------------------------KOŞULLAR:

●
●
●

Kampanyalı dönemlerde çocuk indirimi de dahil olmak üzere hiçbir indirim geçerli olmaz.
Aynı anda 2 indirim uygulanmaz. (Ör: Grup ve çocuk indirimi
Bukla Tur tur dinamiklerinden yaralanma, hastalık, ekipmanın arızası, izinler, hava koşulları, grup yapısı, müze ve ören
yerlerinin kapatılması/kapalı olması gibi nedenlerden dolayı tur programında genel akışı ve paket içeriğini bozmayacak şekilde
düzenleme ve değişiklik yapma hakkını rehberlerine vermiştir. Katılımcı tur programının esaslı değişimi durumunda cayma
hakkını kullanabilir. Bu durumda Tursab Kütahya Çizelgesi kuralları uygulanır.

---------------------------------------------------------------1618 NOLU YASA :
●

Tur hizmetleri Tursab üyesi seyahat acentaları dışında hiçbir kişi ve kurum tarafından yapılamaz. Özellikle sosyal medya
üzerinden açılan sayfalara itibar etmeyin, suça ortak olmayın. DERNEKLER, OKULLAR, ŞİRKETLER, KİŞİLER,
REHBERLER, KULÜPLER, VAKIFLAR TUR DÜZENLEYEMEZ! YASAYA AYKIRI BİR SUÇTUR!

Fiyata Dahil Olanlar
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Bölgede uzman ve profesyonel rehberlik hizmeti
2 gece Mardin’de konaklama
1 gece Şanlıurfa konaklama
3 kahvaltı (otelde)
Havaalanı transferleri
Ara transferler
Tüm geziler
Halfeti tekne gezisi
TURSAB zorunlu sigortası
KDV
Güler yüzlü ve kaliteli hizmet

Fiyata Dahil Olmayanlar
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●
●
●
●
●

Gidiş, dönüş uçak biletleri
Öğle ve akşam yemekleri
Tüm yemeklerde ve otellerde alınacak içki, içecek ve ekstralar
Müze ve ören yeri giriş ücretleri
Dahillerde belirtilenlerin dışındaki tüm harcamalar

